مقام عدیم وویژه گی اشعارش

نویسنده  :اقبال حسام

سید زمان الدین متخلص به زمانی  ،جیحون و عدیم شغننانی هغه لخلغص زمغانی ا
به جز از چند مورد دیگر استعمال نشده است:
زمانی بین هه در باغ بدخشان

زبرگ گل قباپو

شگوفه
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در سال 6121ه  ،مطا بغ 6111ه ق  ،و 6991م در قریغه خغون ناحیغه روشغان
شننان بدخشان هوهی پابه عرصه وجود نهاده است.
پدر سید شاه حسین ازجملغه رهبغران مغ هس اسغماعیلی در ایغن منط غه از نخسغتین
آموزگارانش در جهت فراگیغر علغوم متداولغه وقغت ازقبیغل قرآن،غریم  ،امغ وانشغا
زبان فارسی در  ،صرن ونحغو  ،فنغون ادبغی ،هتغس شغعرا بغزرگ چغون ناصغر
خسرو  ،بیدل  ،حافظ  ،سعد وغیره بود  .چون اسماعیلیان بدخشان از یک طغرن
مردم هم بضاعت واطران نشین اند واز جانس دیگر عدم لوجه م امات وقغت ونبغود
ام،انات هافی  ،عدیم نتوانست به لعلیمات مسل،ی ویا لحصی ت عغالی راه پیغدا هنغد
اما مسند وعظ وارشاد را او ،پدر وبرادر ه نش سلطان سعید از دست ندادند.
بعد از پیروز ان ب اهتوبر شورو وبه قدرت رسیدن لنین وسغس لفغوی
قدرت به استالین ،پدر جیحون بنام یغک مغرد آشغوب طلغس وآیغدیالیزم هغه سغرن ایغن
موضغغوو وابسغغته بغغه مسغغاله دیگغغر اسغغت .او درسغغال 6169هجغغر خورشغغید از
طرن ح،ومت شورو مجبغور بغه لغرا یغار ودیغار مغی شغود وبغه شغننان بدخشغان
افنانستان هه در آن زمان ع قغدار بغوده پناهنغده میشغود ودر قغرا وقصغبات شغننان
چون ده مرغان و ویر زنده گی می هند و سس به منط ه شیوه برا چند سال محغل
اقامت افگند  .این پناهنده گی در افنانستان بغرا او چنغدان مفیغد لمغام نشغد وبیشغتراز
بغغغیش پغغغایش را بغغغه لغغغغار لوطیغغغه هغغغا دیگغغغر هشغغغغاند .چنان غغغه ی،بغغغار در سغغغغال
 6169هجغغر شمسغغی بغغه علغغت بح غ م غ هبی بغغا یغغک مولغغو بنغغام امیغغر محمغغد بعغغد
ازش،ست ،موضوو را به گونه دیگر نغزد م امغات دولتغی و بخصغو گغل محمغد
مومند وزیر داخله ظغاهر شغاه جلغوه داده بغود و مح،غوم بغه حغب میشغود .بغار دیگغر
.هه خود در زمینه نوشته است« :لس لبغاب موضغوو مسغایل
ازسال 6111هجر
آن بود هه درسال 6111هجر شمسی ،حاهم اعلی بدخشان جمعه گل خان وقاضغی
شرو آن دور ف هغت بغار ادبغارم بغود ،بامغدیر روز نامغه اخغت ن نظغر داشغتند  ،سغه
قطعه شعر منتشر ه روزنامۀ مرا لحت انت اد قرار داده وبعد ازمحاهمغه  ،ح،مغی در
بارۀ حبسم صادر گردید و ب خره از مس،ن اصلی ام شننان به مرهز بدخشان لبعید
م نمودند .اشک حسرت ،صفحه 112

و علغغت ایغغن موضغغوو را مشغغاجره لفظغغی زن حغغاهم اعلغغی بدخشغغان بغغا خغغانم مغغدیر
مسغغوول روزنامغغۀ بدخشغغان میدانغغد ،در ایغغن قضغغیه بایغغد غغغ م حبیغغس نغغوابی مغغدیر
روزنامه بدخشان هه هدن اصلی حاهم محبغو مغی شغد ولغی اوچغون از خغود دفغاو
هرد پا عدیم به این موضوو هشانده شد لاهمی ازقهر وغضس زن جمعغه گغل خغان
هاسته شود.چنان ه میگوید:
به پا

خاطر زن والیا ستم هردن

طری شرو واصوالت پادشاهی نیست
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ومح،مه نیز در زمینه ح،م نهایی را صادر هرد هه به گوینده این سه بیت هفر آمیز
والحاد گونه باید دوسال حب لنفیضی ولبعید عمغر ازخانغه وهاشغانه داده شغود هغه
این فیصله را در ی،ی ازاشعار چنین بیان نموده است:
قاضی شرح نبی بگرفت سخت
بس،ه سه بیت می برگشته بخت
الیـ لوبـیـ هستــی وجــــــزا
هه خ ن شرح گفتند هرسه را
هرد قاضی حب و مح،ومم دوسال
بعد لح ی ات وبح وقیل وقال
بامــ امـات رفیــع وذیصـ ح
عـرض بینمودم به امـید فــ ح
گشت صادر شاد گردیدم بسی
لا یک فرمان امر وارسی
انع،اسی هرداین طرزالعمل
لیک بدبختانه از م،روحیل
شد چنین لصویس اندر فیصله
قصه هولـاه هـیف هـ ا مسله
گشته ام لبعید عمر ازوطن
بعد طی حب با رنج ومحن
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عدیم هه هنوز غرق درگیرو دار لهمت ها بود ومتخاصمین و می خواسغتند هغه
گل ها حیالش را به وسیله بهتان وافترا به باد فنا دهند:
به ح،م شرو روانیست برهسی بستن

به اعتبار گمان افتراوبهتان را

اشک حسرت

پدر  ،برادر جوانش هاوو شغاه ؛ یغک دختغر ویغک پسغر چشغم از جهغان مغی
بندند وعدیم را لا آخرین رم حیالش در سوگ خود می نشانند .جیحغون هغه در ایغن
مدت یازده سال وسه ماه وچنغد روز دور از خانغه وهاشغانه بغه سغر مغی بغرد واجغازه
رفغغتن بغغه ولسغغوالی شغغننان را نغغه داشغغت  ،از طغغرن ی،تعغغداد از دوسغغتان وفرهنگیغغان
بدخشانی به حی هالس در مدیریت معارن بدخشان عغز ل غرر مغی یابغد ومغدت یغک
سال این وظیفه را پیش می بغرد  .لغا ایغن هغه از طغرن ح،ومغت شغاهی وقغت اعغ م
دموهراسی و دوسیه لوقیفی عدیم به هابل هشانده میشغود ودر آنجغا مشغارالیه بغا یغک
لعداد از مردمان فرهنگی وصاحس رسوخ ارلباط واز طری شغان خغود را بغه پغیش
وزیغغغر عدلیغغغه وقغغغت جنغغغاب شغغغم الغغغدین «مجغغغروح» مغغغی رسغغغاند ووزیرموصغغغون
درخواست رهایی آنرا امضا می هند.سیدزمان الدین بغه خانغه ا بغر مغی گغردد وبغه
حیغ معلغغم در لیسغغه رحمغغت شغغننان  ،لیسغغه ویغغر وقغغره قغغوز ارگغغو گماشغغته میشغغود.
لااین هه از طرن یک لعداد لنگ نظران به بهانه ایغن هغه و نغزد جنغاحی بغه حیغ
مجرم شناخته شده نه میتواند در دفالر رسمی دولتی ایفا وظیفه نماید ،ازبست منفک
میشود .در اواخر عمر به مصیبت مرگ دختر دچار و بعغد از وفغات او یغک سغر
به دو گو میماندو می گوید:
بر یاد رو دخترهم اشک الله گون

ریزد فرو زدیده گریان مطرمطر
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ولغغی بغغا ایغغن همغغه سغغرگردانی هغغا ،مصغغیبت هغغا؛ لغغوحین ولح یغغر ،بغغی نغغانی ومعاشغغی
وظیفه خطیر موروثی خود را هه عبارت از وعظ وارشغاد اسغت از دسغت نغداده ولغا
آخرین رم حیالش به آن ادامه میداد .با پشت سر گ اشتن مشغ ،لی هغه و بغا آنهغا
دسغغت و پنجغغه نغغرم مغغی هغغرد در هتغغاب اشغغک حسغغرت او اضغغافه لغغر از پغغانزده دفعغغه
صغغغفالی چغغغون :خسغغغته  ،عغغغاجز ،بینغغغوا ،پریشغغغان وغیغغغره در قسغغغمت مطلغغغع قصغغغاید
وغزلیالش در پهلو لخلصش دیده میشغود.علت نامگغ ار مجموعغه شغعر ا را
به اشک حسرت همین موضوعات میداند هه قب ازآن ل هر بعمل آمد:
زشرح زنده گی دارم حساب دفتر دیوان
هه ی،سر لرجمان درد و رنج قلس سوزان است
به اسم اشک حسرت نام دیوانم شود یاد

هنون هم موج آن سی ب حسرت روبه طنیان است

اشک حسرت ،ج،1
مس ط الرا عغدیم راهغه شغننان مشغرقی متغ هر شغدیم ،در اثغر
بازلاب یافته ،نمونه ا اینست:

199

نیغز ایغن موضغوو

ازیرا زادگـــاه اولم پامــیر شــرقی بود
میان هشور خاور ی،ی شرق درخشان است
زهر دو جانس این رود در یک حصه پامیر
مسایل واضح وروشن بنام قوم شننان است
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در اشعار داعیه وطن دوسغتی هغه از یغک طغرن ارلبغاط بغه موضغوو دینغی هغه «
حس الغوطن مغن االیمغان » دارد وازجانغس دیگغر آواره گغی ومهغا جغرت مغوج میزنغد
وعطش آن گلو موصون را بیشتر خشک می هند وزادگاهش رادر رویا مغی بینغد
 .اما روز فرا می رسد هه رویا به ح ی ت مبدل میشود واو از وطن مالوفش دیغدن
می،نغغد واز طغغرن دوسغغتان وفرهیختغغه گغغان لاج،سغغتانی بغغه گرمغغی اسغغت بال میشغغود
ولمایلش را برا دیدار بار دوم افزونی می بخشد .ولغی دیغدار دوسغتان  ،سغسر در
زندان بی آشی وبی معاشی همه هیچ شده واین گفته ا به واقعیت پیوست:
اثر از هستی من جزوباقی این در ماند

هه می گویند بردارید لابوت ف نی را
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عدیم به لاری 16سرطان 6192به عمر 91سالگی جهان فانی را وداو گفته به عالم
ابدیت پیوست وداغ جدایش را در قلس ارادلمندانش نهادورفغت روحغش شغاد ویغاد
گرامی باد.

عدیم با وجود آن،ه زنغده گغی مشغ ت بغار داشغته ولغی بغا آنهغم سغه اثغر بغه نغام هغا
اشغغغک حسغغغرت در دو جلغغغد ،در دل غبغغغار بدخشغغغان ،وآهنغغغگ عشغغغ را در نظغغغم و
سرشک ندامت را در نثر از خغود بغه یادگغار مانغده اسغت .از جملغه هتابهغا  ،اشغک
حسرت دو سال بعد از وفالش لوسط یک لعداد از فرهیختغه گغان وهغم شغهریانش بغه
زیور چاپ آراسته گردید .اگر چه در مورد زنده گی نامه عدیم لوسغط نویسغنده گغان
دیگر هغه سغطح لحصغیلی وسغویه شغان از مغن بلنغد لغر اسغت پصوهشغهایی صغورت
گرفته است ،نگارنده این سطور می خواست هه در مورد و قلم فرسایی ودر بغاره
اشغغعار انغغدهی صغغحبت هنغغد .آن غغه هغغه در بغغاره اشغغعار گفتغغه میشغغود بغغا اسغغتناد از
هتاب اشک حسرلش میباشد.

